
 

 
 
 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2020.                                                                                                             
Prezados, 

Diante do quadro atual de infecção pelo coronavírus, o Departamento de Saúde Escolar 
(DSE) encaminha informações a respeito dessa doença, seguindo as recomendações disponíveis 
na data de hoje. 

As pessoas relacionadas ao ambiente do Grupo Educacional Bom Jesus (alunos dos 

colégios ou da FAE, professores ou outros funcionários) que estiveram, nas últimas duas 
semanas, na China ou em outros países que possam apresentar a circulação do referido vírus 
devem comunicar o fato à coordenação do DSE (e-mail: saude@bomjesus.br) para que 
possamos repassar orientações atualizadas relacionadas ao ambiente escolar. 

Até o momento, o Ministério da Saúde orienta que pessoas que estiveram no exterior e que 
não apresentem qualquer sintoma da doença (ex.: febre, tosse, indisposição) podem frequentar o 
ambiente escolar ou de trabalho. Entretanto, caso apresentem qualquer sintoma nesses 
ambientes devem, imediatamente, se afastar do contato com outras pessoas e procurar um 
serviço saúde (se estiverem na escola, devem se dirigir ao DSE*) relatando os países por onde 
circulou nas duas semanas anteriores. Nessa situação, não podem retornar ao ambiente de 
estudo ou de trabalho até que haja liberação médica para tal.  

Os alunos das Unidades do Grupo Educacional Bom Jesus receberão informações a 
respeito da prevenção de doenças respiratórias, incluindo a infecção pelo coronavírus, a partir do 
primeiro dia de aula, e as Unidades manterão as medidas preventivas usuais: ambientes 
ventilados (naturalmente ou com auxílio de condicionadores de ar), dispensadores de álcool em 
gel em lugares estratégicos, publicação de informativos, entre outros. 

Havendo transmissão sustentada do vírus no Brasil, poderão haver novas recomendações e 
o DSE se manifestará à comunidade escolar por meio do BJ Connect, do FAE Connect ou da 
Intranet (para funcionários). 

Atenciosamente, 
 

 Dr.ª Nicole B. Klas  Dr.ª Karin B. Bach        Dr. José Francisco Klas 
 Pediatra do DSE  Pediatra do DSE Coordenador do DSE 

 

*Disponível em algumas Unidades. 

Infecção pelo coronavírus 2019-nCoV 

 O coronavírus 2019-nCoV é um novo vírus identificado recentemente na China. Ele causa 
uma infecção das vias aéreas cujos sintomas são semelhantes aos de um resfriado ou uma 
gripe (febre, tosse, indisposição) e que pode evoluir para uma pneumonia e um quadro de 
insuficiência respiratória. 

 A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pelas gotículas respiratórias, por meio de tosse 
e espirros ou pelo contato com objetos contaminados por essas gotículas. A transmissão pode 
ocorrer mesmo antes de o paciente apresentar os sintomas da doença.  

 O período de incubação (intervalo de tempo entre a exposição ao vírus até o início dos 
sintomas) é de aproximadamente 2 a 7 dias, podendo chegar a 14 dias. 

 Ainda não há tratamento antiviral específico para essa infecção.  

 Assim como no caso de outras doenças respiratórias, medidas de prevenção de transmissão 
incluem cobrir a boca e o nariz com a dobra do cotovelo ao tossir e ao espirrar, não utilizando 
as mãos para isso; lavar as mãos com frequência; evitar tocar nos olhos, no nariz ou na boca 
sem estar com as mãos higienizadas; não compartilhar objetos de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos, garrafas, batom, entre outros; manter ambientes ventilados; evitar 
contato próximo com pessoas que apresentam sintomas de doença respiratória. 

 


